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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Leia o texto “De volta à tradição”, 
apresentado abaixo, o qual é parte do 

capítulo de um livro, e, a partir dele, responda 
as questões que o seguem.

De volta à tradição

Em 1930, ocorreu uma mudança na vida 
de Villa-Lobos que deu à sua obra uma nova 
orientação, bastante forte. Iniciavam-se aí 
os quinze anos, aproximadamente, em que 
Villa-Lobos se dedicaria totalmente a seu 
país. Com isso, chegava ao fim o papel da 
vanguarda parisiense, marcada pela ousadia 
inovadora e pela criatividade experimental. 
Villa-Lobos manteve-se ligado ao pensamento 
nacional-brasileiro, mas não se relacionava 
mais com o público parisiense curioso e 
versado, que esperava dele uma música 
impressionante pouco  convencional, exótica 
e excêntrica. Seus companheiros, agora, 
eram os funcionários do regime Vargas, que 
se prevaleciam da fidelidade nacional, e os 
professores de música pouco experientes e 
pouco viajados.

O retorno às formas tradicionais da música 
brasileira deu-se simultaneamente com a 
dedicação à língua materna. Nessa fase, as 
obras vocais novamente adquiriram maior 
importância, e foi possível a Villa-Lobos 
mais uma vez cultivar o contato com os 
poetas. Dentre eles, sobressaíram-se dois, 
com os quais o compositor, além do trabalho 
profissional conjunto, também teve uma 
estreita amizade por toda sua vida: Manuel 
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, 
os poetas mais musicados do Brasil. A 
relação deles com Villa-Lobos era de especial 
intensidade e confiança.

Manuel Bandeira originava-se da grande 
cidade de Recife, no noroeste de Pernambuco. 
No início comprometido com o Simbolismo, 
Bandeira uniu-se, como muitos literatos e 
artistas de sua geração, ao Modernismo. 
Ele tinha amizade com uma série inteira de 
compositores, como Villa-Lobos, Lorenzo 
Fernandez, Francisco Mignone, Frutuoso 
Viana e Jaime Ovale. [...]

Carlos Drummond de Andrade foi o poeta 
lírico brasileiro mais representativo do século 

XX. No início, dedicava-se a poemas satíricos 
e logo foi influenciado pelo Modernismo e 
por Walt Whitman. Sua obra, no decorrer 
de sua fase criativa, dividiu-se em diversas 
facetas, em poemas do cotidiano, em poemas 
políticos e posteriormente, também, em obras 
metafísicas, como “A máquina do mundo”. [...]

NEGWER, M. Villa-Lobos. O florescimento da música brasileira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 210-212. (adaptado)

1. A partir da leitura do texto, é correto 
afirmar que

(A) a grande mudança, sobre a qual o texto 
fala, foi que Villa-Lobos, dedicando-se à 
língua materna, passou a escrever o texto 
de suas obras vocais, além de ter contato 
com poetas.

(B) os conhecimentos e técnicas da vanguarda 
parisiense continuavam sendo utilizados 
pelo compositor Villa-Lobos, inclusive em 
obras com textos de Bandeira e Drummond.

(C) Manuel Bandeira e Drummond foram os 
poetas mais musicados por Villa-Lobos.

(D) Villa-Lobos pode ter musicado obras de 
Bandeira, quer ligadas ao Simbolismo, quer, 
ao Modernismo.

(E) eram justamente as múltiplas facetas de 
Drummond que atraíam Villa-Lobos.

2. Assinale a alternativa que indica o 
período do primeiro parágrafo no qual 
NÃO há um pronome relativo.

(A) Primeiro período.
(B) Segundo período.
(C) Terceiro período.
(D) Quarto período.
(E) Quinto período.

3. O primeiro parágrafo apresenta quatro 
pronomes relativos. Sabendo que cada 
pronome relativo tem um antecedente,  
cujo conteúdo semântico é por ele 
retomado, assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, os 
antecedentes dos quatro pronomes 
relativos presentes no primeiro 
parágrafo.

(A) Villa-Lobos; anos; público; funcionários.
(B) Vida; vanguarda; música; regime.
(C) Mudança; papel; pensamento; Vargas.
(D) Vida; anos; pensamento; professores.
(E) Villa-Lobos; vanguarda; música; fidelidade.
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4. Veja o seguinte trecho do primeiro 
parágrafo: “[...] o público parisiense 
curioso e versado, que esperava dele 
uma música impressionante pouco 
convencional, exótica e excêntrica.” 
Nele, qual das figuras de sintaxe a seguir 
pode ser encontrada?

(A) Assíndeto.
(B) Pleonasmo.
(C) Hipérbato.
(D) Anacoluto.
(E) Silepse.

5. Considere os verbos do segundo 
parágrafo e assinale a alternativa que 
apresenta a afirmação correta sobre 
alguns desses verbos.

(A) “deu-se” é uma versão reflexiva do verbo, 
notável pela alteração da regência, e tem o 
sentido de entregar a si mesmo.

(B) “adquiriram” tem como infinitivo “adquirir” e, 
mantendo-se pessoa e número, tem como 
forma “adquiram” no mais-que-perfeito do 
indicativo.

(C) “sobressaíram-se” é um verbo pronominal 
que tem como uma de suas formas possíveis 
a utilizada a seguir: “Nós se sobressaímos.”. 

(D) “teve” é uma das formas do verbo “ter” e, 
quando conjugado nas outras pessoas e 
números nesse mesmo tempo, apresenta o 
mesmo radical tev-.

(E) “era” é uma das formas do verbo ser e, 
quando conjugado na mesma pessoa e 
número, mas no pretérito mais-que-perfeito, 
tem como forma “fora”.

6. O segundo parágrafo do texto apresenta 
a seguinte expressão: “os poetas mais 
musicados do Brasil”, na qual se verifica

(A) o grau superlativo relativo.
(B) o grau superlativo absoluto.
(C) o grau comparativo de inferioridade.
(D) o grau comparativo de igualdade.
(E) o grau comparativo de superioridade.

7. Analise as assertivas a seguir, baseadas 
no terceiro parágrafo do texto, e assinale 
a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. “Simbolismo” está com a inicial 
maiúscula pelo mesmo motivo que 
“Modernismo” também está.

II. A expressão “ao Modernismo” é 
introduzida por uma preposição 
por causa do verbo que a rege.

III. O terceiro parágrafo do texto 
apresenta três períodos, todos 
compostos.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

8. Algumas palavras do quarto parágrafo 
foram selecionadas e classificadas. 
Assinale a alternativa que apresenta as 
declarações corretas a respeito dessas 
palavras.

(A) “poeta” tem três sílabas, pois apresenta 
um hiato; “lírico” é um adjetivo, mas, caso 
fosse substantivado, seu acento mudaria de 
posição.

(B) “representativo” tem seis sílabas, um 
encontro consonantal e um dígrafo vocálico; 
“poemas” apresenta duas sílabas e um 
ditongo.

(C) “lírico” foi acentuado por um motivo diverso 
daquele que justifica o acento de “satíricos”.

(D) “criativa” tem três sílabas e um ditongo; 
“decorrer” tem três sílabas e apresenta um 
dígrafo.

(E) “também” tem duas sílabas e dois dígrafos 
vocálicos; “metafísicas” tem cinco sílabas e 
nenhum encontro consonantal, nem dígrafo. 

9. Considerando-se o quarto parágrafo, 
se, em vez de “Carlos Drummond de 
Andrade”, o sujeito de “[...] foi o poeta  
lírico brasileiro mais representativo 
do século XX.” fosse “Bandeira e 
Drummond”, o predicado precisaria 
sofrer uma série de alterações para 
que ficasse adequado a esse novo 
sujeito. Assinale a alternativa que 
demonstra essa nova versão, com suas 
alterações adequadas, com o mínimo de 
modificações possíveis.

(A) Bandeira e Drummond foi o poeta lírico 
brasileiro mais representativo do século XX.

(B) Bandeira e Drummond foram os poetas 
líricos brasileiros mais representativos do 
século XX.

(C) Bandeira e Drummond foram os poetas 
líricos brasileiros mais representativos dos 
séculos XX.

(D) Bandeira e Drummond seriam os poetas 
líricos brasileiros mais representativos do 
século XX.

(E) Bandeira e Drummond foram os poetas 
líricos brasileiros dos mais representativos 
do século XX.
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10. Analisando-se o texto como um todo 
e sua estruturação em parágrafos, é 
correto afirmar que

(A) o título não condiz com o que é dito no corpo 
do texto, já que o assunto principal são os 
poetas com que Villa-Lobos se relacionou.

(B) o segundo parágrafo não se relaciona com 
o primeiro de modo claro, já que o primeiro 
parágrafo sequer cita poetas.

(C) como um parágrafo deve sempre de modo 
explícito fazer menção e continuar o que 
vinha antes, o terceiro parágrafo peca em 
coesão por abandonar o tema da música e 
se centrar em um único poeta.

(D) os dois últimos parágrafos estão coesos 
e coerentes em relação aos primeiros, em 
especial o segundo, pois são detalhamentos 
das características de dois poetas 
importantes para Villa-Lobos.

(E) ao lermos o quarto parágrafo, entendemos 
que Villa-Lobos foi o único músico que 
musicou poemas de Drummond.

M AT E M Á T I C A

11. As assertivas a seguir representam 
proposições. Considerando as noções de 
lógica, analise-as e assinale a alternativa 
que aponta a(s) correta(s).

I. 
II. 43 – 1  
III. 5 divide 66 
IV. 
V. 4 < 8

(A) Apenas III.
(B) Apenas II, IV e V.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I, III e V.

12. Em uma prova de uma gincana, existem 
três caixas dispostas sobre uma mesa, 
sendo uma delas identificada pela 
cor azul, a outra identificada pela cor  
vermelha e a outra identificada pela cor 
verde. No interior de cada uma dessas 
caixas, existe um único objeto, sendo 
que esse objeto pode ser: um relógio 
de pulso, uma caneta, um cd de música 
clássica, um boné ou um ingresso 
para um show de uma banda de rock. 
Considere que a afirmativas a seguir 
foram transmitidas aos participantes 
dessa gincana:

I. “Se na caixa azul estiver o relógio 
de pulso, então na caixa vermelha 
não estará a caneta.”

II. “Se na caixa azul não estiver o 
relógio de pulso, então na caixa 
verde estará o ingresso para o 
show de rock.”

Sabendo que na caixa vermelha está 
a caneta, então, com certeza, é correto 
afirmar que

(A) a caixa azul contém o relógio de pulso.
(B) a caixa verde contém o cd ou o boné e a 

caixa azul contém o relógio de pulso.
(C) a caixa azul contém o relógio de pulso ou a 

caixa verde não contém o ingresso para o 
show de rock.

(D) a caixa vermelha contém a caneta e a caixa 
verde não contém o ingresso para o show 
de rock.

(E) a caixa verde contém o ingresso para o 
show de rock.

13. Os conjuntos F e G são tais que 
,  em 

que  representa o produto cartesiano 
dos conjuntos F e G. Dessa forma, com 
certeza, é correto afirmar que

(A)  tem 12 elementos.
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

14. Sejam as funções reais  f  e g definidas 
por: 

Considerando seus conhecimentos              

sobre funções do 1º grau, funções 

exponenciais e suas inversas, 

o valor da expressão  numérica  

 é igual a

(A) .

(B) .
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(C) .

(D) .

(E) .

15. Sejam a, b, e c três números reais e 
positivos tais que:

• A média aritmética entre a e b é                
igual a 15;

• A média aritmética entre b e c é                
igual a 11;

• A média aritmética entre a e c é                
igual a 5.

Dessa forma, a média geométrica entre a, 
b, e c será igual a

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

16. Em relação às progressões aritméticas,  
é correto afirmar que

(A) em uma  progressão aritmética a razão 
entre cada termo e o termo anterior é igual 
a uma constante.

(B) uma progressão aritmética cujo primeiro 
termo é igual a 1 e cuja razão é igual a 2 
possui o 5º termo igual 16.

(C) em uma progressão aritmética a soma dos 
termos equidistantes dos extremos é igual a 
soma dos extremos.

(D) em uma progressão aritmética, com uma 
quantidade ímpar de termos, o seu termo 
central será obtido pela soma dos extremos 
dessa progressão aritmética.

(E) a soma dos termos de uma progressão 
aritmética será dada por 

17. Se o número de combinações de n + 1 
elementos tomados 3 a 3 está para o 
número de arranjos de n elementos 
tomados 2 a 2, na razão de 13 para 6, 
então um possível múltiplo de n é

(A) 1000.
(B) 1331.
(C) 1728.
(D) 2197.
(E) 2744.

18. Considere as afirmações a seguir que 
se referem a possíveis operações que 
podem ser aplicadas em uma matriz 
quadrada de ordem n:

1. Duas filas paralelas da matriz 
trocam entre si de posição.

2. Multiplicar a matriz por um                  
escalar α.

3. Trocar ordenadamente as linhas 
pelas colunas da matriz.

4. Somar a uma fila da matriz a 
combinação linear de outras filas 
paralelas.

5. Multiplicar os elementos de uma 
fila da matriz por um escalar α.

Em relação a essas operações, o 
determinante da matriz quadrada de 
ordem n se altera se aplicarmos a essa 
matriz as seguintes operações:

(A) 1, 2 e 5.
(B) 1, 2 e 3.
(C) 2, 3 e 4.
(D) 2, 4 e 5.
(E) 2, 3 e 5.

19. Ao analisar suas finanças, após um 
período de um ano, Joaquim percebeu 
que, ao final de cada semestre, seu 
capital era acrescido de 50% de seu 
valor, e diminuído de 35%, por conta 
das despesas. Se após um ano Joaquim 
lucrou R$ 8.800,00, então o valor de seu 
capital no início desse período era de

(A) R$ 10.000,00.
(B) R$ 15.000,00.
(C) R$ 18.000,00.
(D) R$ 20.000,00.
(E) R$ 25.000,00.
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20. Uma construtora foi contratada para 
recuperar um trecho de 10 km de uma 
rodovia que está em más condições 
de uso. Essa construtora, baseada em 
outras recuperações de rodovias, sabe 
que precisa de 20 homens para recuperar 
2 km de rodovia no período de 7 dias, 
com os homens trabalhando 8 horas por 
dia. Dessa forma, fazendo uma previsão 
de quanto tempo irá demorar para que 40 
homens recuperem o trecho solicitado, 
com os homens trabalhando 4 horas por 
dia, a construtora pode afirmar que irá 
finalizar essa obra em

(A) 14 dias.
(B) 20 dias.
(C) 27 dias.
(D) 35 dias.
(E) 70 dias.

I N F O R M Á T I C A

21. Um ambiente de computação é composto 
essencialmente por uma camada de 
hardware e de software. Dentro desse 
ambiente, está presente um agente 
que possui um papel fundamental 
no funcionamento do computador: 
o sistema operacional. Assinale a 
alternativa correta em relação ao sistema 
operacional.

(A) O sistema operacional é um conjunto de 
ferramentas de software utilizado pelo 
usuário (editores de texto, calculadora, 
navegadores, reprodutores de mídia, etc).

(B) O sistema operacional engloba todo o 
ambiente de computação disponível, ou 
seja, todo o conjunto de hardware e software 
que está à disposição do usuário.

(C) O sistema operacional engloba todo o 
ambiente de software disponível ao usuário.

(D) O sistema operacional é a interface gráfica 
do computador (menus, ícones, janelas, 
etc) com o usuário.

(E) O sistema operacional é um software que 
gerencia o hardware do computador. 

22. Na ferramenta de processamento de 
texto Writer, do LibreOffice 5, qual é o 
caminho correto para inserir o número 
de página no cabeçalho de cada página?

(A) Primeiramente, acessar o menu                         
“Inserir → Campo → Cabeçalho e                       
rodapé → Cabeçalho padrão”. Em seguida, 
marcar a opção “Inserir número de página”.

(B) Acessar o menu “Inserir → Cabeçalho e 
rodapé” e marcar a opção “Inserir número 
de página”.

(C) Primeiramente, acessar o menu                            
“Inserir → Cabeçalho e rodapé → 
Cabeçalho → Estilo padrão”. Em seguida, 
colocar o cursor do teclado sobre o 
cabeçalho da página e acessar o menu                                                  
“Inserir → Campo → Número da página”.

(D) Acessar o menu “Formatar → Página → 
Cabeçalho e Rodapé” e marcar a opção 
“Inserir número da página”.

(E) Acessar o menu “Formatar → Página → 
Cabeçalho” e marcar a opção “Inserir 
número da página”.

23. O conceito de computação em nuvem            
vem sendo largamente utilizado por 
empresas e usuários domésticos 
em todo o mundo. São diversas as 
modalidades e serviços oferecidos aos 
seus usuários. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a um serviço oferecido 
através da tecnologia em nuvem.

(A) Editores de texto e planilha.
(B) E-mail.
(C) Backup local.
(D) Armazenamento de arquivos.
(E) Serviços de agenda.

24. Se o usuário deseja realizar uma busca 
no Google com o termo “Pinhais”, mas 
não quer como resultado os sites que 
contenham o termo “prefeitura”, qual das 
expressões a seguir é a mais adequada?

(A) Pinhais “-prefeitura”
(B) “Cidade de Pinhais”
(C) Pinhais (-prefeitura)
(D) Pinhais -prefeitura
(E) “Pinhais”

25. Um usuário de computador deve estar 
atento à segurança dos seus dados 
quando são compartilhados através 
da Internet. Em um navegador padrão, 
ao inserir senhas em uma página de 
login (ex: em sites de banco, contas de 
e-mail ou redes sociais), um dos itens 
que deve ser observado é o uso de 
um protocolo que permita o envio de 
senha criptografada ao site de destino. 
Normalmente esse protocolo é ativado 
(quando habilitado) ao acessar uma 
página de login, podendo ser observado 
na URL do site em questão. Qual dos 
protocolos a seguir permite que as 
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senhas sejam criptografadas antes de 
serem enviadas através da Internet, ao 
realizar login em determinados sites da 
web?

(A) HTTPS
(B) FTP
(C) HTTP
(D) WPA
(E) WWW

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

26. Região, segundo seu conceito, é uma                  
área ou espaço que foi dividido 
obedecendo a um critério específico. 
Trata-se de uma elaboração racional 
humana para melhor compreender uma 
determinada área ou um aspecto dela, 
nesse caso, favorecendo, também, 
o planejamento urbano. A cidade de 
Pinhais, na classificação do IBGE, está 
localizada na

(A) microrregião geográfica Lapa.
(B) microrregião geográfica Rio Negro.
(C) microrregião geográfica São Mateus do Sul.
(D) mesorregião geográfica Sudeste 

Paranaense.
(E) mesorregião geográfica metropolitana de 

Curitiba.

27. A cidade de Pinhais pode ser                     
considerada uma das “caçulas” do 
Paraná, pois, até a década de 1960, era 
um povoado e foi elevado à categoria 
de distrito em 1964. Sobre a história  
do município de Pinhais, assinale a 
alternativa correta.

(A) O município de Pinhais é o oitavo mais novo 
do estado do Paraná, visto que teve sua 
emancipação em 2003.

(B) O município de Pinhais foi oficial e 
solenemente instalado no dia 20 de março 
do ano de 1992.

(C) Até janeiro de 1964, Pinhais era distrito de 
São José dos Pinhais.

(D) A região que hoje é ocupada pelo município 
de Pinhais pertencia, no final do século XIX, 
ao território espanhol, já que o Tratado de 
Tordesilhas, celebrado entre Portugal e 
Espanha, colocava a região em questão sob 
tal domínio.

(E) O povoado foi criado por meio da Lei nº 10 
no dia 16 de julho de 1852, com o nome de 
Vila dos Pinhais. Em 8 de janeiro de 1853, 
foi instalada a primeira organização política 
e só em 27 de dezembro de 1897 Pinhais foi 
elevado a município.

28. Inovação tecnológica é um termo 
aplicável a inovações de processos e de 
produtos. É a novidade implantada pelo 
setor produtivo, através de pesquisas 
ou investimentos,  que aumentam a 
eficiência do processo produtivo ou que 
implicam em um novo, ou aprimorado, 
produto. Assinale a alternativa que indica 
corretamente uma inovação tecnológica 
e suas características.

(A) O motor    à   combustão   de   ciclo  
termodinâmico é considerado 
ambientalmente sustentável, já que 
libera dióxido de carbono na atmosfera, 
contribuindo para a redução do efeito  
estufa.

(B) A memória USB flash drive, popularmente 
conhecida como Pen Drive, apesar de 
ter seu uso difundido no século XXI, foi 
desenvolvida pelos soviéticos em 1983, já 
na fase final da Guerra Fria.

(C) A energia gerada pelos painéis solares foto 
voltaicos é a que cresce mais rapidamente 
no Brasil, devido, principalmente, às suas 
características naturais, correspondendo 
hoje a 18% da matriz energética do país.

(D) A fonte maremotriz usa a variação das 
marés para gerar eletricidade. Proveniente 
de fonte praticamente infinita, é pouco 
impactante, mas ainda esbarra na questão 
da eficiência e do custo.

(E) O fraturamento hidráulico, também 
conhecido como “Fracking”, é utilizado para 
realizar perfurações e extração de gases 
e do carvão vegetal, o chamado carvão 
xisto. Essa técnica, descoberta em 2007, 
ampliou consideravelmente as reservas de 
biomassa. 
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29. Uma das primeiras manifestações do 
teatro no Brasil ocorreu no século XVI 
como forma de catequização. Esse 
teatro possuía uma preocupação muito 
mais religiosa do que artística, os atores 
eram amadores e não existiam espaços 
destinados à atividade teatral, as peças 
eram encenadas em praças, ruas, 
colégios entre outros. Sobre o teatro 
brasileiro, assinale a alternativa correta.

(A) A vinda da família real para o Brasil, em 
1888, trouxe uma série de melhorias para 
o Brasil, uma delas foi direcionada ao 
teatro, D. João VI, no decreto de 28 de 
maio de 1890, reconhecia a necessidade da 
construção de "teatros decentes".

(B) No século XVII, o teatro brasileiro começa 
a se configurar, e um grande marco foi a 
representação da tragédia Antônio José 
ou O Poeta e a Inquisição de Gonçalves 
Magalhães, em 13 de março de 1638.

(C) O Teatro Amazonas, um teatro brasileiro 
localizado às margens do rio Amazonas 
em Manaus, foi inaugurado em 1665, e é a 
expressão mais significativa da riqueza de 
Manaus durante o ciclo do cacau.

(D) O teatro Guaíra localizado em Pinhais é um 
dos maiores e mais importantes teatros da 
América Latina, possuindo três auditórios: o 
Bento Munhoz da Rocha, o Dalton Trevisan 
e o Paulo Leminski.

(E) A peça Roda Viva foi escrita por Chico 
Buarque em 1967 e estreou no Rio de 
Janeiro no início de 1968, sob a direção de 
José Celso Martinez Corrêa. Acabou sendo 
reconhecida como um dos símbolos da 
resistência contra a ditadura.

30. O Paraná é uma das 27 unidades 
federativas do Brasil, possuindo 
aproximadamente 200 mil km2. No 
período pré-cabralino era habitado por 
indígenas e já integrou a Província de 
São Paulo. Sobre a história do estado do 
Paraná, assinale a alternativa correta.   

(A) Desde o início do século XV, exploradores 
europeus atravessavam de norte a sul e de 
leste a oeste o território paranaense, tendo 
como ponto de partida o litoral pacífico. 
O primeiro europeu a percorrer toda a 
extensão desse território foi o bandeirante 
espanhol Aleixo Garcia.

(B) No ano  de 1654, foi criado o primeiro 
povoado europeu em território paranaense, 
a vila de Ontiveros, às margens do rio 
Paraná, perto da foz do rio Ivaí. Dois anos 

depois, o povoamento se transfere para 
perto da foz do rio Piquiri, recebendo o nome 
de Cuidad Real del Guairá - hoje município 
de Porto Rico.

(C) No início do século XVI, os portugueses 
criaram  duas  capitanias sobre o nosso 
litoral. A  primeira,  a Capitania de São 
Vicente e a segunda, a Capitania de 
Sant’Ana.

(D) O Vale do Paraíba, localizado no Norte 
Pioneiro, foi uma das primeiras áreas 
ocupadas do Paraná, entre o final do século 
XVII e início do XVIII, período em que o 
crescente comércio do ouro abria muitas 
rotas de viagem ou passagem.

(E) A ocupação do interior do Paraná ocorreu 
devido à expansão da cultura do café no 
século XVI associada à produção de cana-
de-açúcar e facilitada pela grande ocorrência 
de solos férteis como o espodossolo.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

31. De acordo com o que estabelece o                                                                                   
Código Municipal do Município de 
Pinhais – Lei nº 501/2001, integram 
o Sistema Tributário Municipal os 
seguintes impostos:

(A) Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) e Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza  (ISS).

(B) Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre 
Transmissão inter vivos de Bens Imóveis 
(ITBI) e Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).

(C) Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre 
Transmissão inter vivos de Bens Imóveis  
(ITBI) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS).

(D) Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

(E) Imposto Sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) e Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias 
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e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS).

32. Segundo estabelece a Lei nº 6.830/1980 
(Lei de Execuções Fiscais), informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  Em garantia da execução, pelo                                                                            
valor da dívida, juros e multa 
de mora e encargos indicados 
na Certidão de Dívida Ativa, o 
executado poderá oferecer fiança 
bancária ou seguro garantia.

(   )  Excepcionalmente, a penhora 
poderá   recair  sobre 
estabelecimento comercial, 
industrial ou agrícola, bem como 
em plantações ou edifícios em 
construção.

(   )  Após assinado o termo de 
penhora, é vedado ao executado 
a substituição da penhora, mesmo 
que por depósito em dinheiro.

(A) F – V – V. 
(B) V – V – F.
(C) F – V – F.
(D) V – F – V. 
(E) V – F – F.
 
33. O Prefeito de um Município, no último 

trimestre de seu mandato, expede ato 
que acarreta o aumento de despesas 
com pessoal nesse Município. De 
acordo com o que estabelece a Lei 
de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101/2000, esse ato será

(A) implementado após o aval do Tribunal de 
Contas do Estado.

(B) válido se obedecidos os limites de gastos 
impostos pela LEF.

(C) válido se aprovado pela Câmara Municipal 
por maioria simples dos vereadores em dois 
turnos de votação.

(D) válido sem qualquer ressalva já que se 
encontra entre os atos submetidos à 
discricionariedade do Administrador Público.

(E) nulo de pleno direito.

34. De acordo com o estabelecido na Lei 
Orgânica do Município de Pinhais, 
dependerá de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara 
Municipal

(A) a condenação do Prefeito e Vice-Prefeito 
por infração político-administrativa.

(B) a deliberação sobre as contas do Município, 
contra as conclusões do parecer prévio do 
Tribunal de Contas.

(C) a destituição de membro da Mesa da 
Câmara.

(D) a aprovação de emenda à Lei Orgânica.
(E) a condenação de Secretários Municipais 

por infração político-administrativa ou falta 
de decoro na sua conduta pública perante 
qualquer cidadão.

35. De acordo com a Resolução CGSN 
nº 94, de 29 de novembro de 2011, e 
suas alterações, a opção  pelo Simples 
Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de 
arrecadação de vários tributos, EXCETO

(A) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ).

(B) Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS).

(C) Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR).

(D) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL).

(E) Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).
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36. Assinale a alternativa correta acerca 
do Decreto Municipal nº 2.901/2016, 
que estabelece o procedimento 
das sindicâncias e dos processos 
administrativos disciplinares da 
Administração Municipal de Pinhais.

(A) O Processo Administrativo 
Disciplinar                  (PAD), procedimento     
administrativo de  cunho meramente 
investigatório, será instaurado por 
ordem dos Secretários Municipais ou 
de autoridades     administrativas de 
hierarquia imediatamente inferior ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, quando não 
houver indícios suficientes de autoria e 
materialidade do ilícito.

(B) A Sindicância é o instrumento destinado 
a apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada no exercício de 
suas atribuições ou relacionado com as 
atribuições do cargo em que se encontre 
investido.

(C) O prazo para conclusão da  Sindicância 
será de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação do ato que designou a comissão, 
e pode ser prorrogado por períodos 
sucessivos de 30 (trinta) dias, até o limite 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
critério da autoridade superior.

(D) A não observância   do  prazo para a  
conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) não acarretará nulidade 
do processo e poderá importar em 
responsabilidade administrativa dos 
membros da comissão, em caso de dolo 
ou culpa comprovada, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa.

(E) O prazo para conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) será de 
45 (quarenta e cinco) dias, contados da 
publicação do ato que designou a comissão, 
e pode ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade competente.

37. Assinale a alternativa correta acerca do 
que dispõe a Lei Municipal nº 1701, de 
17 de dezembro de 2015, que institui o 
Tribunal Administrativo de Recursos 
Tributários do Município de Pinhais - 
TART-PIN.

(A) O Plenário do TART-PIN será composto 
por 11 (onze) Conselheiros e respectivos 
suplentes, todos de reconhecida idoneidade 
e diplomados em curso de nível universitário 
ou versados em assuntos fazendários, 

sendo 6 (seis) representantes da Fazenda e 
5 (cinco) representantes dos contribuintes.

(B) Após julgado o recurso pelo Plenário do 
Tribunal, poderá ser apresentado no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data da 
notificação da resolução, em petição dirigida 
ao Presidente do TART-PIN, pedido de 
esclarecimento ou suprimento de omissão.

(C) A estrutura do TART-PIN é composta por 
Presidência, Vice-Presidência, Plenário do 
Tribunal, Defensores das Finanças Públicas 
e Secretário-Geral.

(D) Os mandatos dos membros do Tribunal 
terão a duração de 02 (dois) anos, vedada a 
recondução.

(E) Compete precipuamente ao Secretário-
Geral do TART-PIN distribuir os processos 
aos conselheiros. 

38. De acordo com o que o Código Tributário 
Nacional disciplina acerca do crédito 
tributário, assinale a alternativa correta.

(A) As reclamações e os recursos, nos termos 
das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo, têm o condão de suspender 
a exigibilidade do crédito tributário.

(B) A moratória é uma espécie de exclusão do 
crédito tributário.

(C) A remissão é uma espécie de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário.

(D) A concessão de medida liminar em mandado 
de segurança suspende a exigibilidade 
do crédito tributário e também suspende 
a obrigatoriedade de cumprimento das 
obrigações acessórias a ele relacionadas.

(E) A anistia é uma das hipóteses de extinção 
do crédito tributário.

39. Assinale a alternativa correta acerca 
do que dispõe a Lei 8.666/1990 (Lei de 
Licitações).

(A) São    modalidades de licitação a 
concorrência, o concurso e a melhor  
técnica.

(B) É dispensável a licitação quando a União 
tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.

(C) São tipos de licitação menor preço, convite 
e tomada de preços.

(D) As modalidades de licitação "melhor 
técnica" ou "técnica e preço" serão utilizadas 
exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial 
na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento 
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e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos.

(E) Nos casos em que couber a concorrência, 
a Administração Pública poderá utilizar a 
tomada de preços e, em qualquer caso, o 
convite.

40. Segundo dispõe a Lei nº 8.137/1990, 
constitui crime contra a ordem tributária, 
praticado exclusivamente por servidor 
público,

(A) omitir informação, ou prestar declaração 
falsa às autoridades fazendárias.

(B) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 
documento que saiba ou deva saber falso 
ou inexato.

(C) deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo 
com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas 
de imposto liberadas por órgão ou entidade 
de desenvolvimento.

(D) exigir, solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de iniciar seu 
exercício, mas em razão dela, vantagem 
indevida; ou aceitar promessa de tal 
vantagem, para deixar de lançar ou cobrar 
tributo ou contribuição social, ou cobrá-los 
parcialmente.

(E) utilizar ou divulgar programa de 
processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária 
possuir informação contábil diversa daquela 
que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

41. Assinale a alternativa correta 
acerca dos sistemas de controle de 
constitucionalidade.

(A) Pelo Sistema brasileiro, a declaração de 
inconstitucionalidade de lei compete, no 
âmbito do controle jurisdicional difuso, 
somente ao STJ.

(B) Pelo Sistema brasileiro, a declaração de 
inconstitucionalidade de lei compete, no 
âmbito do controle jurisdicional difuso, 
somente ao STF.

(C) Quando o Supremo Tribunal Federal 
apreciar a inconstitucionalidade, em tese, 
de norma legal ou ato normativo, citará, 
previamente, o Advogado-Geral da União, 
que defenderá o ato ou texto impugnado.

(D) Estão legitimados para propor Ação Direta 
De Inconstitucionalidade, por ofensa à 
Constituição Federal, dentre outros, o 
Presidente da República, a Mesa do Senado 

Federal e os Conselhos Seccionais da OAB.
(E) Súmula vinculante editada pelo Supremo 

Tribunal Federal também pode ser objeto 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

42. Acerca dos chamados remédios 
constitucionais, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   )  O mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por entidade de 
classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há 
pelo menos seis meses, em defesa 
dos interesses de seus membros 
ou associados.

(   ) Conceder-se-á habeas data para 
assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros 
ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter 
público. 

(   ) Conceder-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder, não sendo admitido 
o seu uso de forma preventiva.

(A) F - V - V.
(B) V - F - V.
(C) V - V - F.
(D) F - F - V.
(E) F - V - F.
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43. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o que a Lei nº 1224, de 05 de 
Setembro de 2011, que estabelece acerca 
das formas de provimento de cargo 
público.

(A) O servidor ocupante de cargo em comissão 
poderá ser nomeado para ter exercício, 
interinamente, em outro cargo de confiança, 
sem prejuízo das atribuições do que 
atualmente ocupa, hipótese em que deverá 
optar pela  remuneração de um deles 
durante o período da interinidade.

(B) Recondução é o reingresso do servidor 
aposentado no serviço público, quando 
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

(C) Reintegração é a investidura do servidor em 
cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade, física ou 
mental, verificada em procedimento próprio 
estabelecido para tal finalidade.

(D) Readaptação é a reinvestidura do servidor 
no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua exoneração ou demissão 
por decisão administrativa ou judicial.

(E) Reversão é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado e decorrerá da 
inabilitação em estágio probatório relativo 
ao novo cargo efetivo ocupado nos quadros 
do Município de Pinhais.

44. De acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Pinhais, a 
Assistência Social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente da 
contribuição à seguridade social, e terá 
expressamente por objetivos, EXCETO

(A) a proteção à família, à infância, à 
adolescência e à velhice.

(B) o desenvolvimento de programas que 
visem à inserção da mulher ao mercado de 
trabalho.

(C) o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes.

(D) a promoção da integração ao mercado de 
trabalho.

(E) a reabilitação e habilitação das pessoas 
portadoras de excepcionalidades, e sua 
integração à vida comunitária.

45. De acordo com o que estabelece o 
Decreto Municipal nº 2.720/2016 acerca 
do julgamento no âmbito do TART-PIN, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) O Conselheiro que não se   
considerar suficientemente 
esclarecido sobre a demanda 
poderá pedir vistas do processo, 
ocasião em que será suspenso o 
seu julgamento, inclusive o Relator.

(   ) Cada processo poderá referir-se 
somente a uma decisão de primeira 
instância, inclusive se envolver 
o mesmo Contribuinte e a tese 
debatida for idêntica.

(   ) Da decisão de autoridade 
administrativa fazendária, ou de 
processos fiscais ou de natureza 
tributária que não forem decididos 
no prazo legal nem convertidos 
em diligência, cabe recurso 
voluntário ao TART-PIN, com efeito 
suspensivo.

(A) V – F – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – V.
(D) F – F – V.
(E) V – V – F.

46. Assinale a alternativa correta acerca do 
que a Constituição Federal disciplina 
sobre a competência tributária dos entes 
federativos. 

(A) Compete à União instituir impostos sobre 
importação de produtos estrangeiros, 
propriedade de veículos automotores e 
transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos.

(B) Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre  propriedade predial e territorial 
urbana, propriedade territorial rural 
e serviços de qualquer natureza não 
abrangidos pelo ICMS.

(C) Compete aos Estados instituir impostos 
sobre produtos industrializados, transmissão 
causa mortis e doação, de quaisquer bens 
ou direitos e propriedade de veículos 
automotores.
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(D) Compete aos Estados instituir impostos 
sobre propriedade territorial rural, 
transmissão causa mortis e doação, 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior.

(E) Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre propriedade predial e territorial 
urbana, transmissão "inter vivos", a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição e serviços de qualquer 
natureza não abrangidos pelo ICMS.

47. Assinale a alternativa correta, de 
acordo com o que estabelece o Código    
Tributário Municipal de Pinhais/PR, 
acerca do Imposto sobre a Transmissão 
inter vivos de Bens Imóveis.

(A) O ITBI incide sobre a cessão de direito, 
por ato oneroso, do arrematante ou 
adjudicatário, depois de assinado o ato de 
arrematação ou adjudicação.

(B) O ITBI incide sobre a transmissão de bem 
imóvel efetuada para sua incorporação ao 
patrimônio de pessoa jurídica em pagamento 
de capital subscrito.

(C) O ITBI incide sobre a transmissão de bens 
imóveis decorrentes de incorporação ou 
fusão de uma pessoa jurídica por outra ou 
com outra.

(D) Não incide o ITBI sobre a cessão de direitos 
decorrentes de compromisso de compra e 
venda, mesmo que onerosa.

(E) Não incide o ITBI sobre a cessão de 
benfeitorias e construções em terreno 
alheio ou compromissado à venda ou alheio, 
exceto a indenização de benfeitorias pelo 
proprietário do solo.

48. Uma empresa possui, em estoque, um 
determinado lote de produto cujo valor 
de aquisição foi de R$ 10.000,00. Na data 
de fechamento do balanço, o contador 
efetuou um ajuste no valor desse 
produto pelo valor de mercado que foi de 
R$ 8.000,00. A decisão do contador em 
adotar o valor de mercado foi baseada no 
Princípio Contábil

(A) da Competência. 
(B) do Registro pelo Valor Original.
(C) da Prudência.
(D) da Oportunidade.
(E) da Continuidade. 
 
49. Assinale a alternativa que está 

relacionada com o Subsistema de 
Informações Patrimoniais.

(A)  Orçamento.
(B)  Resultado Econômico.
(C)  Custos das unidades contábeis. 
(D) Alterações potenciais nos elementos 

Patrimoniais.
(E)  Acordos, garantias e responsabilidades.
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50. Seja a Demonstração do Resultado do Exercício da Cia Industrial:

RECEITA BRUTA
        Venda de produtos.................................
(-) DEDUÇÕES
         Impostos sobre Vendas.........................
(=) RECEITA LÍQUIDA...................................
(-) CUSTOS DAS VENDAS
         Custos Fixos..........................................
         Custos Variáveis....................................
(=) RESULTADO BRUTO..............................
(-) DESPESAS 
          Despesas fixas.....................................
          Despesas Variáveis..............................
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO................
      

1.275.000,00

275.000,00
1.000.000,00

200.000,00
500.000,00
300.000,00

50.000,00
150.000,00
100.000,00

       Pode-se afirmar que a Margem de Contribuição Total é de
(A) R$ 100.000,00.
(B) R$ 300.000,00.
(C) R$ 350.000,00.
(D) R$ 575.000,00.
(E) R$ 750.000,00. 
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